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A m u ra s z o m b a ti jó té k o n y  k e re s z 
tén y  nőegyesü le t közgyű lése .

A ni ült vasárnap délután közgyűlésre 
gyűllek össze a  muraszom bati jótékony 
keresztény nöegyesület hölgyei, hogy meg
hallgassák az egyesület vezetőinek egy évi 
m űködéséről, az egyesület vagyoni helyze
téről szóló jelentéseket. A közgyűlés napja 
a  nőegyesületben aféle házi ünnep, amely
nek keretében a jótékonyság angyalai bizo
nyos ünnepélyes formák közt tesznek tanú
ságot arról, hogy él lelkűkben és szivükben 
az a nem es czél és hum ánus eszme, amely
nek szolgálatába önként szegődtek.

Mi ezúttal is szivünk mélyéből köszönt
jük a gyülésező hölgyeket, akik évenkint 
annyi nyom orúságot enyhítenek, annyi 
könnyet szárítanak tel. Működésűkre a 
M indenható áldását kérjük, aki bizonyára 
méltányolja asszonyaink nem es buzgalmát 
és lelkes törekvéseit. Üdvözöljük az egye
sületet, m int városkánk asszonytársadalm á
nak élő megtestesülését. Örömmel látjuk, 
hölgyeink évröl-évre fokozódottabb érdek
lődéssel kisérik e jótékonysági mozgalmat, 
mindig több és több asszony kíván részt 
venni a  nem es munkából. Ma m ár alig van 
nő, ki érzi magában az érző asszonyi szi
vet, mely a  legékesebb női erény, aki ne 
volna tagja az egyesületnek.

A közgyűlés lefolyásáról hü képet ad 
az alábbi jegyzőkönyv, am elyet egész ter
jedelm ében közlünk:

Jeg yzőkönyv .
Felvéve a „Muraszombati Kér. Jót. Nöegylet' 

1909. évi nov. hó 7-én Muraszombatban a dr. 
Czifrák-féle irodahelyiségben tartott közgyűléséről.

Jelen vannak Olajos Sándorné alelnöknö 
elnöklete alatt: Bittermann Tivadarné, Éberl 
Róza, Antauer Józsefnó, Sch. Fehér Ilona, 
özv. Horváth Györgyné, Takáts R. Istvánné, 
Nagy Rózsika, Nemes Miklósné, Horváth Kamilla, 
Lázár Jánosné, Hunyadi Sándorné, Saáry Józsefné, 
Török Ernöné, Faschingcr Gyözöné és dr. Gzifrákné 
B. Carola titkár.

T á r t / :
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkár jelentése.
3. Pénztáros jelentése.
4. Költségvetés megszavazása.
5. Számvizsgáló bizottság jelentése.
0. Múlt évi számadások felülvizsgálása.
7. Indítványok.
Olajos Sándorné alelnöknö a következő be

széddel nyitotta meg a közgyűlést.
Igen tisztelt Közgyűlés !

Sajnálaltal értesültünk, hogy egyletünk Véd
nöke és Elnöke a mai gyűlésen nem vehet részt.

Engedjék meg, hogy távolléte miatt én üd
vözöljem a kedves hölgyeket. Első sorban is 
köszönet szives támogatásukért, melylyel buzgól- 
kodtak a nemes czél érdekében. Talán nem talál
kozunk mindig azzal az elismeréssel és hálával, 
melyet fáradtságunk és munkánk sokszor anyagi 
áldozatunk révén várnánk, de ez ne csüggesszen 
el bennünket. Oly egylet, mely ily jelszavak alatt 
működik mint az „irgalmasság könyöriiletesség és 
szeretet' ne várjon itt a földön az emberektől 
hálát és elismerést hanem működjék tovább 
magáért a czélért, mely minden nő szivét kell, 
hogy betöltse, ha tudja hogy ezzel felebarátjával 
jót tesz.

Azért kedves „Hölgyeim' munkálkodjunk 
továbbra is abban a szellemben, melyet dicső 
emlékű Védnökünk Kegyelmes asszonyunk az 
egylet megalapításakor kitűzött.

Ha követjük az ő nemes szivének útmuta
tását tanácsait működésünk eredménye méltó 
lesz az ö nagy emlékéhez. Kérjük továbbra is 
szives pártfogásukat és támogatásukat. A gyűlést 
ezennel megnyitom.

I. Elnöknő megnyitóját a tagok nagy tetszés
sel és megújuló éljenezéssel fogadták minek utána 
Olajos Sándorné átadja a szót az egyesület titká
rának ki jelentését azfelmult 1908—1909 évről a 
következőkben adja elő :

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Titkári jelentésemet Egyesületünk mull évi 

működéséről következőkben terjesztem elő:
Amennyire mozgalmas volt részben örven

detes, részben pedig szomorú tények felmerülésé
vel egyesületünk életében az 1908-dik év, ép 
olyan csendben és zajtalanul telt el a mostani 
esztendő, amelyben egyesületünk tevékenysége 
kizárólag csak a jótékonyság gyakorlásában me
rült ki. A gyász ez évben sem kerülte el egyesü
letünket. Elnöknönknek Batthyány Zsigmondné 
grófné Öméltóságának feledhetetlen emlékű édes 
anyja, egyesületünk egyik alapitó tagja, Kladziwa 
Józsefné ez év márczius 10-én meghalt.

Halála felett az egyesület mély részvétének 
adott kifejezést, a temetésen testületileg jelent 
meg s a koporsóra koszorút helyezett.

Súlyos gyász érte továbbá szeretett alelnök- 
nönket is, nővérének, özv. Pintér Gézánénak el- 
hunytával. A választmány márczius 10-én tartott 
ülésében foglalkozott a gyászesettel s az el
hunyt úrnőnek emlékezetét jegyzőkönyvileg örökí
tette meg. Választmányunk testületileg jelent meg 
Olajos Sándorné alelnöknönél részvétét kifejezendő.

Hogy kitűzött célunknak, a jótékonyság gya
korlásának minél hathatósabban megfelelhessünk

TÁRCZA.

A szerelem vak.
Johnny Luplon, aki kezdő ugyan, de máris 

általánosan kedvelt festő volt s akit röviden, bár 
ezt nem szívelhette, Johnnynak neveztek csak, el
határozta, hogy két-három hetet a vidéken fog 
eltölteni. Kóborlásai közben Innsbruckba ért, ahol 
Garlotta Werdenfels grófnőnek egy arcképét látta 
meg, amely annyira elbűvölte, hogy nap-nap mel
lett, előtte ült, festette s még többet nézte azt a 
remek arcot.

Később Partenkirchbe ment, ott szerencsét
lenségére oly baleset érte, mely vaksággal végző
dött. A szállodába vitték, elhomályosított szobában 
ápolták, a szemeit pedig bekötötték. Néhanapján 
meglátogatta egy csinos kis ápolónő, kinek Lotta 
volt a neve. Ez meglátta a Garlotta grófné arc
képét s nem győzte csodálni eléggé. Aztán később 
énekelgetett is a betegnek.

— Lotta csakugyan szeretném, ha angolul 
is tudna.

A leányka tétovázott.
— Hisz tudok egy néhány szócskát; hisz 

ez semmi. Nagyon sok angol jár erre s egyetmást 
Öntől is eltanultam.

— Lehetetlen, hisz mi mindig németül tár
salogtunk. Azt hiszem Lotta maga egy kis bo
szorka.

— Hát persze, hogy boszorkány vagyok, 
hisz maga is a scprőnyclembo botlott bele; s ha 
majd maga kigyógyult, akkor én is ráülök s 
elröpülök a légen át.

— Az orvos azzal biztat, hogy holnap egy
két órára levehetem a kötőt a szememről szólt 
Johnny egy kis szünet után.

— Oly boldog vagyok!
— Én is örülök ra jta ; úgy vágyom látni a 

kicsi kis ápolómat.
De másnap, dacára, hogy Johnny két óra 

hosszat is a szemkötö nélkül ült, Lotta nem 
mutatkozott s a fiatal ember busulásnak adta 
magát.

— Kellemetlen véletlen. Lotta valami külde
tésben járt. Bizonyosan visszatartották mondta a 
szállodásnak a neje.

De Johnny roppant kedvetlen volt és sehogy 
sem akart megnyugodni. Estefelé ismét Lotta után 
kérdezősködött s mikor az megjött, rátámadt. A 
leány megtegetőzni kezdett, majd hirtelen meg- 
csuklott a hangja, sírva fakadt s mielőtt Johnny 
csak egy szót szólhatott volna, kisictett a szobából.

Johnny ezen az éjszakán egy szemet sem 
aludt. A helyzet nagyon kényessé vált. Vakságá
nak Lottája drágábbá vált s teljesen kiszorította 
álmainak Garloltájat. Vájjon mihez is fogjon hát?

Közeledett a három óra, jövetelének rendes 
ideje, Egy gondolat bántotta folyvást az agyát; 
milyen is lehetett a külseje? Johnny felszökött, 
lekapta a kendőt a szeméről és . . . Wornerné 
állott előtte.

A jó nénike barátságosan mosolygott feléje 
s ismét bekötötte a szemét.

— De látni akarnám Lottát, mielőtt el
megyek.

— Éppen azért jöttem, hogy levezessem, hadd 
búcsúzzék tőle.

Johnny elcsodálkozott ugyan, de azért csak 
bekapaszkodott Verner néni karjába s szó nélkül 
vele ment. Valami titkot, valami meglepetést 
rejtett és várt. Mikor szemeit szabaddá tették, 
előtte állott Wendenfels grófnő a maga szépsé
gében. Csakhogy ez a Carlotta mozgott, beszélt, 
mögötte ott kékellett az égbolt, csakhogy a 
narancsvirágok helyett égő rózsát tartott a mar
kában. Mosolyogva, irulva-pirulva igy szólt:

— Lám, teljesedett az óhaja, meglátott.
— Magyarázza meg kérem, hogy lehetséges 

ez a ruha — mondá dadogva.
Lotta kézen fogta és mellé ült a kispadra. 

Beteg szemei Lotta ismerős vonásain révedeztek, 
a fülei ittasan magukba szívták ugyancsak isme
rős hangjának édes zengezetét.

— Mindent meg fogok magyarázni. Talán 
hallotta már, hogy minálunk itt az a szokás, 
hogy a leányok idönkint elküldetnek hazulról, 
hogy a háztartás titkaiba beavattassanak, annak 
csinját-binját elsajátíthassuk. Farmokba mennek 
avagy olyan vendéglőbe, mint a milyen a Werner 
nénié. így én is azért jöttem, hogy a házvezetést 
általánosan, különösen pedig a főzést, elsajátítsam. 
Münchenben lakom, a nevem pedig Garlotta Lángé. 
De édes anyám Werdenfels leány volt. Rangján

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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anyagi erőnk fokozása céljából az elmúlt téli 
évadban egy kabarét estélyt és nagyobb szabású 
hangversenynyel összekötött tánczvigalmat, a 
„Hölgy-Estély“ néven megtartott mulatságot ren
deztük. Mind a két estély jövedelme, amint a 
pénztárosi jelentésből látni méltózlatnak, jelentékeny 
összeggel gyarapította egyesületünk pénztárát.

Az egyesület működésének tulajdonképeni 
szintere a választmányi ülés, amelyen mindazok 
az ügyek elintézést nyernek, amelyeknek elvég
zésére egyesületünk voltaképen fennáll, szóval a 
tulajdonképeni munka a választmányi üléseken 
folyik, ahol ezt a munkát a választmány tagjai
nak és a tisztikarnak, mint az egyesület bizalmi 
letéteményeseinek kell vagy kellene elvégeznie. 
Sajnálattal kell azonban e jelentés kapcsán kon
statálnom, hogy választmányunknak nem minden 
tagja osztja e felfogást és daczára annak, hogy 
az egyesület bizalma folytán reá esett választást | 
elfogadta, az azzal járó kötelezettség teljesitesét 1 
megtagadja.

Elvitázhatatlan tény, hogy az egyesület vá- j 
lasztmányi tagsága városunk asszony társadalmának 
életében megtiszteltetést jelent, de e megtisztel- ! 
tetés egyúttal nobilc oflicium — nemes kötele
zettség is — amelyet híven és lelkiismeretesen 
teljesíteni annál inkább illő, mert a jótékonyság s 
a felebaráti szeretet szent erényének gyakorlásába 
minden kézre és minden szívre szükség van.

Azon reményemnek adok kifejezést, hogy 
választmányunk ezen tagjai, akik az elmúlt évben 
épen nem, vagy csak nagyon is elvétve vetlek 
részt munkánkban, ezentúl lelkismeretesebben tel
jesítik kötelességeiket, avagy levonják eljárásuk 
konsequcntiáit.

Dolgos kezekre s érző szivekre van szüksé
günk. hogy nemes czéljainknak megfelelhessünk, 
nem pedig csendes szemlélőkre.

A folyó ügyeket 7 választmányi ülésen in
téztük el s az utolsót jelen közgyűlésünk előké
szítésére fordítottuk. Állandó segélyben részesült 
24 szegény. Téli segélyt élvezett kettő, rendkívüli 
segélyt élvezett 2 szegény, összesen tehát 28 sze
génynek nyújtott az egyesület az elmúlt évben 
segélyt havi 2—8 koronáig terjedő összegben.

Egyesületünk taglétszáma a múlt évi köz
gyűlés idejében 2 alapitó, 94 rendes és 3 pár
toló tagból állt. Ez évben 2 alapító, 134 rendes 
és 3 pártoló tagból állt az egyesület létszáma, 
melyből évközben meghalt 1 alapitó, eltávozott 5, 
és kilépett 20 rendes tag. Jelenleg tehát van 
1 alapitó, 3 pártoló és 109 reudes tag.

A szaporodás, mely örvendetes tudomásul 
szolgál és annak bizonyítéka, hogy egyesületünk 
iránt az érdeklődés a közönség széles rétegeiben 
felkeltett. Nemcsak helybeliek, hanem vidékről is 
sorakoztak a zászló alá. melyet egyesületünk a

alul ment férjhez s igy a rokonsága nem igen 
érintkezett vele. A festményen látható kép déd- j 
anyja volt. Olasz paraszt lány, kit az egyik Wcr- j 
denfels gróf feleségül vett s Hajorországba haza 
hozott. Szerette s boldogok is voltak együtt. 
A ruhája s a tűre a mi birtokunkba került s gon
doltam, hogy megtréfálorn magát. Azt mondják, 
hogy hasonlítok rá, igy hát . . .

— Hasonlít rá, Lotta. csakhogy maga száz
ezerszer szebb és kedvesebb! Akarná e követni 
az ő példáját? Elhagyná-e, akarná-c, elhagyni a 
hazáját, s észak felé jönni velem ?

Lotta hallgatott.
— Talán nem kellett volna kérdenem nem 

vagyok gróf, aztán clvagyok éktelenitve.
— Csitt, ez nem ba j! szólott Lotta halk és 

félénk hangon.
— Ők szerették egymást és boldogok vol

tak, — susogta Jolnmy.
Lotta arca lángba borult; Johnny szenvedé

lyesen s mégis gyöngéden előbbre hajolt, arca 
közelebb egyre közelebb ért

— Igazán szemkötörc van szüksége ? — ki
áltotta Lotta, hirtelen fölugorva.

Johnny engedett.
— Hiszen egészen helyes; a szerelem vak 

— monda.
Néhány nap múlva Johnny és Lotta együtt 

tették meg az utat München felé. Lotta megtanulta, 
hogy Jachnak nevezze s ugyancsak tőle tanulták 
el apja és édes anyja is, akiknek nagyon meg
tetszett a jövendő vejük.

H. Stephen.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE NOVEMBER 14.

humanizmus nevében fennen lobogtat kezei között.
Jelentésemet azon óhajtással kérem tudomá

sul venni, hogy az isten áldása legyen egyesüle
tünkön és annaK minden egyes tagján.

111. Özv. Sch. Fehér Ilona pénztáros jelen
tése a következőképpen hangzik :

Aczél Józscfné 7.20, Antauer Józsefné 6.—, 
Bácz Jánosné 4.80, Barborcsik Kata G.—, Békassy 
Ernöné 6.—, özv. Berke Mihályné 24. , Bittér*
mann Tivadarné 0.—, Bölcs Béláné 12.—, Bölcs 
Amália G.—. Borovits Adolíné 4.80, dr. Brandieu 
Sylviusné 4.80, Csaplovies Ferenczné 8. , Csiszár
Jánosné 7.20, Csiszár Lajosné 4.80, Czeglédy 
Böske 3.—. dr. Czifrák Jánosné 12.—, Czipott 
Józsefné 4.80, Czipott Miklósué G. , Czvetko 
Lajosné G.—■, Dobrai Jánosné 9.G0. Döbrentei , 
Antalné 10.—, Éberl Búza G.—, Fafllik Károlyné j 
G.—, Faschinger Gyözőné 12.—, Fejes Miklosné j 
G.—, Fiiszár Józsefné 1.20, Freigang Lajosné 4.80, 
Friskics Jvaimé 1.50, Gangli Kálmánné 4.20, Győri ! 
Kálmánná 8.G0, Gredár Antalné —.40, Grünzweig j 
Lászlóné 1.20. Martinaim Frigyesné 4.—, Martinaim i 
Ferenczné 4.80. Hess Paula 4.80, özv. Horváth j 
Györgyim 7.20, Horváth Kamilla 4.80, Horváth 
Lászlóné 12.—, Horváth Lajosné Battyánd 2.40, 
idsb. Horváth Pálné G. —, ifj. Horváth Pálné G. , 
Hoyer Istvánná 4.80, Hunyady Sáudorné 12.—, 
lliás Margit 5.— özv. Imrey Györgyim 7.20, Jug 
Józsefné 1.50, Kacsó Ferenczné 7.20, Kázar 
Imréné 4.80, Kecskeméty Júlia Barkúcz 3. , 
Kirbisch Ferenczné G.—. Kleinrath Józsefné G.—. 
Kolossá Istvánná 7.20, Kolossá Ida 4.80, Kolossá 
Józsefné —.40, Kocsvára Istvánná 4.80, Kováts 
Istvánná G.—, özv. Küliár Jánosné G.—, Kuzma 
Antalné 4.80, Küzmics Vilma Battyánd 4.80, dr. 
Lamm Antalné 21.—, Lázár Jánosné G.—, Lejkú 
Ferenczné 4.80, Lendvai Petemé —.40, Loncsár 
Mihályné 4.80. Megyessy Amália 7.20, Meixner 
Mátvásné 7.20, Meolicz Mihályné —.50, Mintsek 
Gáspárné 4.80, Molitorisz Jenőné Mezövár 4.40, 
Most Rezsöné 10.—, Most Gizella G.-—, Nagy Ida 
Barkócz 4.—. Nagy Rózsi 4.40, Novak Alajosné
6.—, Novák Józsefné 4.—, Nyirö Boriska 3.G0, 
Nemes Miklosné 12.—. Olajos Sáudorné 12.—, 
Ostercr Károlyné G.—-, Paurics Máténé 4.—, 
Péterka Ferenczné G.—, özv. Pleseher Ferenczné 
G.—, Pósfay Pongráczné G.—, l’osfay Ida G.—, | 
özv. Pintér Miklósáé 7.20, Pozvék Fülöpné 4.80, 
Posztl Jánosné 9 60, Pollák Rozina 4.80, Rózsa 
Istvánné 7.20, Saáry Józsefné 7.20, Sági Paula 
Battyánd 4.80, Schnell Jánosné 7.20, Schilling 
Róza G.—, dr. Schick Ferenczné 4.80, özv. Sch. 
Fehér Ilona 7.20, Simon Józsefné 7.20, dr. Skri- 
lecz Mihályné 4 80, Slebich Ignáczné 7,20, Sokál 
Józsefné 4.80, dr. Somén Lajosné 12,—, Stevan- 
csccz Nándorné G.—, özv. Stevancsccz Jánosné
4.—, dr. Szász Ferenczné 4.—, özv. Szabó Kál
mánná 7.20, Szakonyi Jenöné 4.80, Szentkirályi 
Sáudorné 6.G0, Takáts R. Istvánná 7.20, Terplán 
Sáudorné 7.20, Török Ernöné 12.—; özv. Tónika 
Adolfné 4.80, Tónika Gizi 4.80, Turk Józsefné 
4.—, Vida Józsefné 3.20, Virág Dániclné 4.—, 
Vogrincsics Jánosné 3.G0, Vörös Jánosné 4.80, 
VVohlfarth Lajosné 11. . Zsálik Vinczéné 12.—.

Pártoló tagok: Bagáry József Mártonhcly, 
dr. Skrilecz Mihály Muraszombat, Takáts László 
Budapest.

Egyéb jövedelmek: 1. Gróf Batthyány Zsig
mondit ömélts. ajándéka 100.— K. 2. Tökekainat 
4G.GG K. 3. Árvái Hcnrikné ajándéka 24. K. 4. 
Kabarét esti jövedelem 112.80 K. 5. Teaesti 
jövedelem 5.G0 K. G. Mezőgazdasági Bank aján
déka 30. K. 7. Bagáry József 1907/8. párt. 
tagdija 12.— K. 8. Takáts László párt. tagdija 
1909 év G. K. 9. Visszatérült 4.— K. 10. 
Juravetzki hangverseny adomány 7.— K. 11. Tag
díjakban befolyt 735.30 K, 12. Pénztármaradvány 

j 1908. évi 432 22 K. Összes bevétel 1515.58 K.
Kiadás: 1. Szegények segélyezésére 787.—

; K. 2. Gróf Batthyány Zsigmondné ömélts. felodh. 
j anyja halála alkalmával koszorú 4G.20 K. 3.
I Nyomtatvány s vegyesekre 10.20 K. 4. Szolgafize

tésre 40.— K. 5. Pénztármaradvány 1909. évi 
032.18 K. Összeg 1515.58 K.

Összesítés:
Bevétel. 1. Gróf Batthyány Zsigmondné 

ömélts. ajándéka 100.— K. 2. A tagok évi járu
lékai 735.30 K. 3. Ajándékok 83.— K. 4. Egyéb 
jövedelmek s 1908. évi pénztármaradvány 597.28 
K. 5. Takarékpénztárakban elhelyezett alapvagyon. 
(Melyhez csatolva lett „Hölgy estély* jövedelem 
582.77 K.) 7442.7G K. G. Néhai özv. gróf Szápáry 
Gézánó őnmélts. alapítványa 2087.G4 K. Összeg 
11045.98 K.

Kiadás : 1. Szegények segélyezésére 787.
K o Gróf Batthyány Zsigmondné ömélts. feledli.

' Ta elhunyta alkalmával koszom 46.20 K. 3. 
Szoleafizetés s vegyesekre 50.20 K. 4. Pénztár- 
máradvánva 1000. 632.18 K. 5. Takarékpénztárak
ban elhelyezett alapvagyon.JMelyhez csatolva lett

Hölgy estély" jövedelem o82.it K.) 744i.it, h.
6. Néhai özv. Gróf Szápáry Gozane onmelts. 
alapítvány 2087.04 K. Főösszeg 1 104o.08 korona.

Nemes Miklosné. Özv. Sch. Fehér Ilona.
egyleti s. pénztárnok. egyleti penztárnok.

IV. A számvizsgáló bizottság jelentése 
igy szól:

Mélyen tisztelt Közgyűlés.
Van szerencsénk jelenteni, hogy a mura- 

szombati jót, keresztény nöegylet pénztárkönyveit 
és az 1908 9. évi zárszámadását, pénztárát meg
vizsgáltuk s teljesen rendben találtuk, miért pénz
tárosok részére a szokásos felmentvény megadását 
kérjük.

Muraszombat, 1909. november hó 5 én.
Csiszárné Olaszy Terka. Takáts R. István.

V. 1909.10. évi költségvetést a következő
képpen állították össze.

Bevétel: 1. Tagdijakból 400.— K. 2. 1300 K. 
alaptőke évi kamata 65.— K. 3. Az 1908/9. évi 
pénztármaradvány G32.18 K. Összesen 1097.18 
korona.

Kiadás: 1. Rendes segélyre G00. — K. 2. 
Rendkívüli segélyre 200.— K. 3. Szolgafizetésre 
40.— K. 4. Vegyesekre 257.18 K. Összesen: 
1097.18 korona.

Az indítványok során felvetették egy rende
zendő téli mulatság eszméjét s a közgyűlés el
határozta, hogy mulatságot tart és a rendezés 
teendőivel a választmányt bízza meg.

A tárgysorozat letárgyalása után Olajos 
Sáudorné előadta, hogy a szegény sorsú iskolás 
gyermekek ebédjének biztosítása céljából kikül
dött bizottság az apácáknál eljárt s kölcsönös 
megbeszélés után a kedves testvérek kész öröm
mel vállalták el a nem csekély teherrel járó mun
kát. A konzervek, fözö edények, tányérok, kanalak 
s egyéb aprólékos dolgok az egyesület pénztárát 
terhelnék s miután a közgyűlés mindeme kérel
meket jóváhagyta, elhatározták, hogy felveszi 
program injába a szegénysorsu iskolás gyermekek 
ebéddel való ellátását. Ha azonkívül valaki ter
mészetbeni adománynyal akar hozzájárulni az 
ellátáshoz, úgy azt Sch. Fehér Hona egyleti pénz
tárnokhoz küldje.

Bizottságot alakítanak e czélból, hogy mind 
ama gyermekeket, kik az ebédre rászorulnak, 
összeírják és sürgősen intézkednek, hogy amint a 
hideg idő beáll, azonnal részesülhessenek a gyer
mekek a meleg leves élvezetében, a midőn a nö- 
cgylct tagjai inspekciósok lesznek e végből, hogy 
a kiosztásban segédkezzenek a kedves lesvéreknek.

Antauer Józsefné jelenti, hogy Marics Kata, 
az egyesület segélyezettje meghalt. Horváth Júlia 
segélyt kér és 6 koronát meg is szavaznak részére.

Ezzel a közgyűlés az alcluöknö éltetésével 
véget ért.

I f j .  H o rv á th  Pál tb . fő b í r ó  n y ila t
koza ta . Vármegyeszerte általános megelé
gedést keltett ifj. Horváth Pál muraszombati 
tb. főbíró nyilatkozata, amelylyel kijelentette 
hogy ö mint Tuboly Lajos után legöregebli 
szolgabiró nem pályázik a sárvári főbírói 
állásra. E gavaíleros nyilatkozat nyilván 
azoknak volt adreszalva, akik nem ezt az 
elvet vallják, s daczára annak, hogy szol
gálati idejük még a Horváth Pálénál is 
kevesebb, mégis pályáznak Tuboly Lajossal 
a legidősebbel szemben a sárvári főbírói 
állásra. Horváth Pál derék dolgot müveit 
mikor a vármegyei tisztikar egykori meg
állapodásának ilyen nobilis módon szerez 
érvényt. Az ö tette és nyilatkozata a legha
talmasabb korteskedés a Tuboly Lajos igaza 
mellett, amely igazságnak ebben a szeren
csétlen vármegyei választásos rendszerben 
mindig érvényesülni kellene, hogy ezáltal a 
családi összeköttetések, születés és jóbarát



ság ne lehessen jogczim arra, hogy valaki 
előlépjen. Vármegyénk tanulhatna e tekintet
ben a szomszéd Sopron vármegyétől, ahol 
absolute nincsen korteskedés, nem ismerik 
a tisztviselőkre annyira lealázó kilincselést, 
hanem megválasztják a legérdemesebbet, 
akár korteskedett akár nem.

MURASZOMBAT, 1909.

H  I  R  E  K .

K a c a g ó  b ic ik listák .
A/.ok a biciklisták, akiket a rend okából a 

gyalogjárón való kerékpározás miatt feljelentettem, 
egynek kivételével most vígan és teljes joggal a 
markukba nevethetnek és ha nekik úgy tetszik 
tovább biciklizhetnek a gyalogjárón.

Mert az történt velük, hogy a szolgabiró 
felmentette őket azt mondván ki ítéletében, hogy 
miután a gözhenger járt akkor az utczán. ök 
szegények „kényszerítve* voltak a gyalog járón 
kerekezni! Hát nem teljes joggal kaczaghatnak a 
kerékpárosok. Hisz ez mulatságos kis eset és va
lóban nevetni lehetne rajta, ha egyébként nem 
volna olyan szomorú.

A szabály rendelet — amely a kerékpározást 
a gyalogjárón igen érthető okokból megtiltja — 
azt mondja egyik szakaszában, hogy ha az úttest 
nagyon rossz, akkor a hatóság kivételesen meg
engedheti a gyalogjárón való kerekezést. A szolga
biró úgy értette ezt a rendelkezést, hogy neki 
u t ó l a g o s a n  meg kell engedni ezeknek a 
legnagyobb részt úri kedvtelésből bicikliző kerék
párosoknak a kerekezést, annál is inkább mert 
ezek rettenetes erő hatalom által k é n y s z e r í t v e  
voltak erre, mert ha be nem kerekeznek a 
patika előtt, akkor eikoriilhetlen veszedelem száll 
rájuk. Nekik feltétlenül muszáj volt biciklizni és 
ha véletlenül eszükbe jutott volna tolni a kerék
párt, azon a pár méter utón ahol dolgozott a gép 
hát akkor valószínűleg a gözhenger utánuk futott 
volna, s kegyetlenül le macadamozza őket.

Hanem hát a dolgot nemcsak a nevetséges 
oldaláról kell felfogni. Muraszombat egész közön
ségét hívom fel tanuságtételre, vájjon nem fcotrán- 
koztak-e meg már számtalanszor azon, hogy az 
utczák gyalogjáróin vígan bicikliztek. Hány esetet 
tudnék megemlíteni amikor a kerekező még 
csengetni is merészelt a gyalogjárón, hogy az ott 
sétáló publicurn térjen ki, s arra is tudok esetet, 
hogy a biciklista nekiment a gyalogosoknak. Ha 
tehát akkor tényleg dolgozott is a gép, s ha 
tényleg úgy értelmezendő is a szabályrendelet 
amint azt a szolgabiró magyarázta, még akkor 
sem lett volna szabad ilyen ítélettel az egész 
utrendészeti ügyet komikussá tenni. Mert ilyen 
formán ha ezentúl nagy sár lesz akkor vígan 
lehet a sétálók közölt kerekezni, mert egyszerűen 
azt mondhatja valaki, hogy kényszerítve volt a 
gyalogjáróra menni. És ezek után bolond is volna 
az a biciklista ha nőm a járdán száguldozna. 
Muraszombaton mindent meglehet csinálni ugy- 
látszik. A fö az hogy kevesebb legyen az akta. 
Mi az ördög köze van annak a fiskálisnak az 
utrendészethez, ha a szolgabirónak jól van igy is !

Egy asztalos inas pediglen a plesszán keresz
tül vezető kétségtelenül gyalogközlekcdésre szánt 
utón, egy négy kerekű szekérrel jött keresztül, A 
kórházi építkezésnél volt dolga, s valamelyes árut 
fuvarozott arra. Hát ezt is feljelentettem. Ez ellen 
pedig megszüntette a szolgabiró az eljárást azért 
m e r t  a t ö r v é n y  s e h o l  s e m Í r j a  elö , 
hogy a gyalog közlekedésre szánt utón nem sza
bad szekérrel menni. Ezt is jó lesz tudomásul 
venni a fogat tulajdonosoknak. Mostanában a 
kórház előtt úgy is nagy a sár, hál legegyszerűbb 
lesz az ovoda előtt mindjárt lekerülni a plcsszára, 
ez rövidebb ut is lesz, meg jobb is. Sőt hogy a 
kocsikázás még könyebb legyen, már az állami 
iskolánál le lehet menni a gyalogjáróra és igy 
teljesen sár mentesen juthatunk el a kórházig. 
Különösen ajánlom ezt nehéz szekereknek, ame
lyek határozottan keményebb, jobb és rövidebb 
utón érhetnek a vasutig. Bátran tehetik, mert hi
szen a törvényben nincsen előírva, hogy nem 
szabad a gyalogjárón szekerezni. Legalább a 
szolgabiró igy mondta ki pöesétes Írásban, s anuak 
igaznak kell lenni.

—  G r ó f  S zé ch e n y i T iv a d a r  név
n a p ja . November 9-C*n ülte meg gróf 
Széchenyi Tivadar v. b. t, t. felsölendvai

nagybirtokos névünnepét. Számosán jöttek 1 
ezen a napon a felsölendvai kastélyba üd
vözölni az ősz l'öurat, aki nemrégen még : 
oly jelentős szerepet játszott e járás és e 1 
megye közéletében. A politikai viszonyok 
alakulásával a nemes gróf teljesen vissza
vonult a közélet teréről. Régi hívei és 
tisztelői november hó 9 én. névnapján 
szokták felkeresni, hogy jó kívánságaikat ! 
tolmácsolják. Az idén személyesen gratulál- ! 
tak Mentsik Károly nagydolányi plébános, 
Bednarik Rezső felsölendvai plébános, dr. 
Geiger Vilmos járásorvos, dr. Czifrák János 
ügyvéd, dr. Wappenstein Henrik körorvos, 
Saruga Frigyes körjegyző és Ficzkó János ' 
felsölendva segédlelkész. Délben a gróf 
fényes ebédet adott, amelyen a tisztelgőkön ! 
kívül részt vett a grófné és a két gróf kiasszony 
is. Az ebéd során Mentsik Károly emelke
dett hangú felköszöntöben ünnepelte a 
főúri házigazdát.

— Vadászat Pósfay Pongrácznál. Kedden 
sikerült vadászatot rendezett Pósfay Pongrácz 
főbíró szentbibori területén. A vadászaton részt 
vettek: Aczél József, Bodnár Endre, ifj. Horváth 
Pál, Junkuncz Sándor, Kleinrath József. Esett 
11 drb szalonka, 22 nyúl, 2 róka és 1 özbak.

- V á rm e g ye i v á la sz tá so k . A Nagy 
József halálával megüresedett sárvári fő
bírót állást november 29-iki közgyűlésén 
fogja betölteni a nemes vármegye. A kor
teskedés tehát már teljes erővel megindult. 
Jelölt eddig van három. Tuboly Lajos tb. 
főbíró, Horváth Andor és Tulok Lajos tb. 
föbirák. Az igazság, a jog és a méltányos
ság Tuboly Lajos mellett van, mert ö a leg
öregebb szolgabiró a megyében. Van is nagy 
pártja. A muraszombati járási bizottsági 
tagok, értesülésünk szerint, egyértelműkig 
Tuboly mellett foglalnak állást. Tuboly 
megválasztásával egy 1. osztályú állás ürül 
meg, erre a legkomolyabb jelölt dr. Ettings- 
hausen Kálmán szolgabiró. aki legidősebb 
kollegái között. Ettingshausen Kálmán dr. 
helyére pedig szolgabirót kell választani. 
Itt már nagyobb lesz a küzdelem. A sor 
ugyan dr. Rolczcr Dezsőn van, de pályázni 
fognak még Guary Károly, Dr. Krenner 
István, Takács Elemér dr. s még egynéhá
nyat! a közigazgatási gyakornokok közül, 
akik azonban jobbára csak azért pályáznak, 
hogy nevük forgalomba jöjjön. A mura- 
szombatiak a régi ismeretség és Ígéret 
folytán dr. Polczer Dezső jelöltségét pár
tolják.

— Ébredj magyar a legmélyebb álomból fel
ébreszt pontos járású ébresztő órám darabja 
jótállás mellett 4 és 5 korona. Hartmann utóda 
Krcincr József órásmester Muraszombat.

— Vathi József meg az ezüstkanál. A vasút
tól elcsapott Vathi József megmaradt muraszom
bati lakosnak. De megváltozni a civil életben sem 
hajlandó. Nemrégen a Turk-féle vendéglőben mu
latott s igen megtetszett neki egy ezüst evőkanál. 
Annyira megszerette azt az evőeszközt, hogy 
legott zsebébe sülyesztette. Persze a csendőrök 
lefülelték és a bíróság elé állították, ahol váltig 
azt erősítette, hogy az a kanál valami órdüngös 
szerszám, mert magától ment az ö zsebébe bele. 
Természetesen nem hitték neki s Balta Bertalan 
kir. aljárásbiró 4 napi fogházat mér reá. Az Íté
letben pedig — megnyugodott.

— A világhírű .Diadal* hanglemez, 23 cm., 
2 oldalas, 4 koronáért kapható Krcincr József 
órásmesternél Muraszombat.

— A Casino Jóska tolvaja. Antauer József, 
a Casino pinezére egyik reggelen arra ébredt, 
hogy hiányzik az ezüst órája. Sietett a csend
őrökhöz, akik kiderítették a tolvajt CzilTer Vincze 
helybeli pékinas személyéban, aki reggel korán 
süteményeket szállitván a vendéglőbe, az ott alvó 
fiú ruháját megpillantva, nem tudott ellenállni, a 
mellényzsebböl kikandikáló óraláncz csábjának és
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kihúzta onnét. A bíróság előtt töredelmes beisme
rést tett s ezért 3 napi fogházra Ítélték. Az Íté
let jogerős.

Aki még nem látott vasutat. Horváth Róza
dcklezsim származású cselédlcányt a gazdája, 
Kolossá István járási írnok a mezőre küldte az 
nap, hogy szolgálatba állt. A szántóföld épen a 
vasúti töltés mellett van. Egyszerre a leányzó a 
távolból valami vasszörnyeteget látott közelíteni, 
füstöt okádva és prüszkölve. El nem tudta gon
dolni, hogy mi a csuda lehetne. Felszaladt a 
töltésre és ott a vágányok közt várta u vicinálist, 
amelynek gépe hiába fütyült, Rozália csak állt i 
rendületlenül. Végre is kénytelen volt a vonat 
megállani. Ezért persze felelősségre vonták s a 
bíróság előtt siránkozva mesélte Horváth Róza, 
hogy ö még . sohasem látott vasutat s el nem j 
tudta képzelni, hogy mi lehet az. Hallott ugyan 
már valamit a gőzösről, de az iskolában azt j 
tanulta, hogy az gyorsan rohan, mivel pedig ez 
nem ment gyorsan, hanem csak mérsékelten ha- : 
ladt, hát nem gondolta volna, hogy vasút. Védője j 
dr. Somén Lajos megdönthetetlen érvekkel bizo- ; 
nyitotta is, hogy ezt a sebességet senki sem néz- ' 
heti vasútnak, igy ki van zárva a cselekményből \ 
a szándékosság. A bíróság mindennek| daczára 
egy napi elzárásra ítélte Horváth Rózát, aki az 
ítéletben megnyugodott.

— Remek kivitelű uj felvételek jelentek meg 
Muraszobatról Balkányi Ernő kiadásában. A fel- < 
vételek a következő épületekről és a hozzá tar- ; 
tozó területről történtek: Izraelita imaház. Vasúti 
állomás. Piacztér. izraelita imaház belseje. Fö- j 
utcza az uj ev, egyház épületeivel, Déivasmegyei ! 
takarékpénztár. Dobrai szálloda. Gróf Szápáry ■ 
kastély. Minden kép egy teljes egészet kojnisel, ! 
nem iker dolgot. Kapható Balkányi Ernő könyv- • 
és papii'kcrcskedéséhcn Muraszombat.

— A főváros legelső fogorvosi intézete mely, 
az ismert szakember Dr Batisfálvy István tanár a 
mütöfogászat és a müfogászat szakorvosának veze- 1 
tése alatt áll, Budapest, Károly-körut 3. szám alá
e célra berendezett helyiségekbe helyeztetett át. 
Ezen, az országban páratlan, direkt Amerikából ho
zatott felszereléssel és gépekkel berendezett intézet 
már több mint százezer fogbetegséget, vagy fog
hiányt látót cl sikeresen, teljesen fujdalmatlanul.
Az intézet élén álló kiváló vezető felügyelete és 
személyes közreműködése teljes garanciát nyújt az 
ott eszközöli fogoperáciok és müfogpotlások sikeré
ért, melyért a vallás és közoktatásügyi miniszter 
elismerése is kitüntette. Ennek dacára árai inérfec- 
keltek. Minden felvilágosítás díjtalan. Az intézet 
felszerelése olyan, hogy vidékiek fél nap alatt meg
kaphatják bárminemű fogpótlásaikat. Levelekre az 
intézet azonnal válaszol.

— Epilepsziában (nehezkór) szenvedő betegek 
nagy érdeke fűződik azon nevezetes eseményhez, 
hogy a lezajlott nemzetközi orvosi kongresszus az 
Epilepszia gyógyítására nemzetközi Ligát alkotott, 
melynek középpontja Budapest. A betegeket azon
ban az érdekelheti legjobban, hogy az a gyógyrhód 
jelenti a legnagyobb haladást, melyet dr. 8zabó B. 
Sándor, Budapost, Nagykorona-utca 18. honosított 
meg, s mely gyógymód minden betegnek rendelke
zésére áll, ha c kiváló specialista orvoshoz fordul.

— A Dr. Richter>féle Liniment. Oaps. comp
(Horgony-Pain-Expciler) igazi, népszerű háziszerré tett, mely 
számos családban már év óta mindig készletében van. 
Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, küszvény, csuznál stb -nél 
a Horgony-Linimenttel való bedörzsölések mindig fájdalom
csillapító hatást idéztek elö : sőt járványkórnál, minő;: a 
kolera és hányóhasfolyás, az altestnek Horgony-Linimenttel 
való bedörzsülésc mindig igen jónak bizonyult-Ezen kitűnő 
háziszer jó eredménynyel alkalmaztatott hedörzsölésképpen 
az íulluenza ellen is és üvegekben : á SU fiillér, 1 kor. 40 f. 
és 2 korona a legtbb gyógyszertárban kapható ; de bevá
sárlás alkalmával tessék határozottan : Klchter-binimeqlet 
(Horgony-Pain-Expellert) kérni valamint a .Horgony* véd- 
tegyre ügyelni és csak eredeti üveget elfogadni.

— Szőlőbirtokosainkhoz. Nagy Gábor szőlő
nagybirtokos augusztás hóbao felhívást intézett a 
fővárosi lapokban, hogy nz általa 20 év óta te
nyésztett „Delaware* faj szőlőnek termését az 
idén, a midőn az ország összes ' szőlő termesét a 
betegségek majdnem elpusztították, a holysziifen 
tekintsék meg s győződjenek meg, hogy a .Dela- 
ware“ szólóról tett állítások a valóságnak teljesen 
megfelelnek. Ezen felhívásra az ország boryivékei- 
röl tömegesen utaztak Kólycá, sőt egyes bér
vidékek 10—1G tagú küldöttséget is küldtek ta
nulmányozás végett. Minden látogató a helyszínén 
annyira el volt ragadtatva, hogy nyomban nagyobb 
mennyiséget vásároltak, sőt egy nagybirtoka
200.000 darabra tett megrendelést. Oly sok elöjlye
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van a világhírű .Delaware* szőlőnek és bornak, 
hogy t. olvasóink ta saját érdekükben cseleksze
nek, ha meghozatják Nagy Gábor, Kóly (Biharm.) 
képes árjegyzékét, melyet ingyen és bér
mentve küld.

— Aki a legjobban szerkesztett, teljesen 
független nagy napilapot járatni óhajtja, fizesse 
elő ,Az ujság'-ot! Előfizetési árak : egy évre 28 K. 
jélévre 14 K., negyed évre 7 K., egy hónapra 
£ K 40 f. Az Újság terjedelme rendesen 28— 
32—36 oldal. Vasárnap és ünnepnapokon 60—100 
oldal. Megrendelési czim: Az Újság kiadóhivatala 
Budapest, VII. kér.. Rákóczi-ut 54. sz.

A p ró  h ird etések .
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványakat, gyümölcs tartókat slb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

1 Nélkülözhetetlen útmutató !
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
Muraszombatjárás községeinek

névjegyzéke = = =
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 

10 fillé r és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: B a l k á n y i  E r n ő  könyv- és 
=  papirkereskedésében Muraszombat. =

Nem kell külföldről hozatni,
mert nálam ugyanolyan olcsón 
vehet írásbeli jótállás mellett 

Inga óra 85 centiméter magas . . .  12 korona
Ugyanez osztrák m inőség..........................10 „
Ébresztő ó r a ................................................4  „
Ugyanez osztrák m in ő sé g ..........................3 „

Mindennemű órák és ékszerek, 
gramafonok és lemezek, szem- 
=* üvegek a legolcsóbb árban =

HARTMANN FRIGYES UTÓDA
KRE1NER JÓZSEF órásmester

■■ ■ M u ra sz o m b a t. =====

pr. Kaiser-féle
Bregenz Vorarlberg köhögés elleni 

ezukorkái szertárban. Ki ^ezen
------------------------------------- köhögés elleni ezukorká-
kat figyelembe nem veszi, vétkezik snját egészsége 
ellen. — Kaiser-féle .Mell-Caramella' ezukorkák 
fenyővel, orvosilag kipróbált és ajánlott szer a kö
högés, hurut és gége rekedtség ellen = - ^ — --—— 

drb köszönő bizonyítványokkal igazolja 
ezen szer hathatóságát. Ezen kitűnő gyógy

hatású ezukorkáknak
csomagja 20 fillér.

Kapható Muraszombatban B ö lcs Béla 
gyógyszertárában.

P á ra tla n  s z ő lő fa ji
ezt bebizonyítsam, a „D e- 

’ ‘ lavare"  szőlőről, királyi közjegy-
zöi hitelesítéssel ellátott eredeti 
fénykép fe 'v é te le k e t kész ítte ttem , 

o.' SsarVAtf a  fe lvétel á ll: egy drb 20 éves 
csercsapos kifogástalanul dúsan 
termő tőke, 32 fiirt. egy drb 4 
éves sz&lvcsszős töke 168 fürt és 
11 drb egy sorban levő 4 éves 
szálvesszős tőke több mint 1600 
kifogástalan egészséges fürt szőlő

terméssel. Ezek mind ott vétettek fel, ahol pár méter
nyire tőle az európai oltványokon a termés négy
ötszöri permetezés dacára elpusztult. így ez az év volt 
az, amely bebizonyította, hogy ezen fajnak termésében 
permetezés nélkül semmiféle szőlőbetegség kárt nem 
okoz. Ezenkívül nagy előnye még, hogy oltani és ala a 
földet megforgatni nem kell. vesszője télben suba meg 
nem fagy. b o ra  e lső re n d ű  és rendkívül bötermő. Ezen 
a néven azonban igen sok más hitvány fajokat adnak 
el, ezért aki a valódi bőtermő és legnemesebb fajt 

akarja megszerezni, az csak a
NAGY GÁBOR-féle „DELAWARE • vesszőt vegye.
A „D elaw are"  szőlő bővebb leírását, termésének királyi 
közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvételeit szí
nes kivitc ben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép 

képet tartalmazó
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve

küldöm mindenkinek, aki velem czimét tudatja. Okvet
lenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegy
zéket, mely a szölöoltványokról és lugasültetésről is ad 

részletes, helyes útbaigazításokat,
NAGY GÁBOR szölönagybirtokos. K0LY,

p o s ta , táv írda  é s  tá v b eszé lő  á llom ás.
Levelezés magyar, német, horvát, szerb és román nyelven

O G *  Védjegy: „Horgonyt4

A Liniment. Capsici comp., 
a H o rg o n y -P ain -E x p e lle r

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszor, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél,
.................. osúznál és meghűléseknél. ..................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan ereded 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest

Ol Richter gyógyszertára u „Arany oiostlánhoz",
Prágában, Klisabcthstrasse 5 neu.

f i

100 drb dohány megren
delési blanketta 70 fillér.

Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésé
ben Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Minden egyes

P F A F F  v a r r ó g é p
valódiságának jeléül az itt ábrázolt

ÖFAFF
1 név nagy arany
A  belükkel van kiirva.

jünk
Egy varrógép beszerzésénél ne figycl- 
kizárúlag az árra, mert egy silányabb 

varrógép sokszor 
zavaroknak van 
kitéve, bizonyta
lanul dolgozik és 
csekély működés
nél több költséget 
okoz, mint a be

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz.

Ki igazán ol
csón v ásá ro ln i 
szándékszik, vá- 
laszszon egy

F fa fF  v a r r ó g é p e t
mely u legtökéletesebben van kiállítva.

A PfalT varrógépek elösmert kitűnősé
gük mellett könnyű és csöndes járással egye
sülve. rendkívüli tartósággal bírnak.

Minden részek a legjobb nyersanyagból ké
szülnek és legpontosabban lesznek kidolgozva.

A PfalT varrógépek sokoldalú haszná
latban állanak, — varrnak, foltoznak és hí
meznek — szállíttatnak mindenféle kivitelben 
családok, varrónők, iparosok és gyárosok 
részére.

A kerületi mintaraktár Postl János órás 
házában van Muraszombat, ahol a venni 
szándékozóknak minden további felvilágosí
tást szívesen adnak.

Magyar és vend naptárak
1910. évre 

m eg érkeztek .
Kapható: B alkányi E rn ő  könyv- ős papír- 

kereskedésében Muraszombat.

Vasvármegye leírása
népszerű lüzetecske iskola és magán célra. 
Á ra 2 0  fillér. Kapható Balkányi Ernökönyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.

i f S55aíy X S íS ^ \K O V A LD  PÉTER  ÉS FIA ||
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gözmosó-gyár 

B U D A P E S T ,  VII., S Z Ö V E T S É G - U T C Z A  37.  S Z Á M .

megbízói kényelmét szem elölt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban kepvisc.olct letesd és ez által módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra. hogy 
ezeget a csomagolás és postaköltségek mellőzesével — közvetlenül felkereshesse

övidáru-, női-, úri-, divatáru, kosár- és játókáru üzlete

M U R A S Z O M B A T O N
VIDOR MIKSA
zui° sí! A- k,íp',!soLctf t ús » mrsir rendes áraiban vállalja az úri-, női- és overmek- 
oltonyok, díszítő es bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke és légáruk,

szőrmék stbiek vegytisztitását és festését.
Úgyszintén ágytollak tisztítását Cs fehérnemiiek mosását is. — . 

l i n m w í * " 0 közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor mcl- 
bízaíást kér a Jö">du'»‘“bá “s ügyeimébe ajánlja a képviseletet és számos meg-

K o v a l d  P é t e r  é s  f ia  e é g .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtöján, Muraszombatban.


